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Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot:  dr inż. Paweł Sędłak; pawel.sedlak@zut.edu.pl 
Inni Nauczyciele: dr hab. inż. Adam Koniuszy 
Wymagania wstępne:  Podstawowa wiedza z zakresu użytkowania, obsługiwania maszyn i urządzeń w rolnictwie (leśnictwie). 
Materiałoznawstwo. Podstawy konstrukcji maszyn oraz wytrzymałości materiałów. Fizyka. Chemia. 
Efekty kształcenia: 
Przyswojenie praktycznych umiejętności badań oraz poznanie  stosowanych metod kontroli płynów eksploatacyjnych w zakresie 
właściwości fizykochemicznych i użytkowych. Zwrócenie uwagi słuchaczy na aspekt ekologiczny wykorzystania i recyklingu  
płynów eksploatacyjnych. 

Treści merytoryczne przedmiotu 
Wykłady:  
Podstawowe wiadomości o stosowanych rodzajach materiałów eksploatacyjnych – podział ze względu na: zastosowanie, stan 
skupienia. Cechy fizykochemiczne płynów eksploatacyjnych – ciepło spalania, wartość opałowa, liczba oktanowa, liczba 
cetanowa, lepkość, liczba zasadowa, liczba kwasowa, smarność, gęstość, temperatura krzepnięcia, temperatura zapłonu, 
temperatura wrzenia itp. Paliwa i biopaliwa do silników. Właściwości benzyny i oleju napędowego. Oleje silnikowe i 
przekładniowe, klasyfikacja, właściwości, kierunki rozwoju. Smary plastyczne i stałe, właściwości, podział. Płyny hydrauliczne i 
chłodzące, właściwości, podział. Środki czasowej ochrony – rodzaje, właściwości. Środki myjące – rodzaje, właściwości. Sposoby 
badań wybranych cech płynów eksploatacyjnych. 
Ćwiczenia: 
Oznaczenie lepkości kinematycznej olejów silnikowych oraz przekładniowych. Kontrola pH. płynów eksploatacyjnych. 
Porównanie cech trybologicznych wybranych olejów silnikowych i przekładniowych z wykorzystaniem aparatu T05, aparatu 
Timkena. Kontrola poziomu zanieczyszczeń olejów silnikowych w zależności od czasu eksploatacji. 
Metody nauczania:  
Wykłady informacyjne i konwersatoryjne, dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem technik multimedialnych. Ćwiczenia w formie 
dyskusji oraz metod praktycznych.  

Metody oceny: test z wykładów, sprawozdania z przeprowadzonych doświadczeń, oceny z kolokwiów, waga ćwiczeń 0,6 
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